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ت دهند و با توجه به مدل از الزاماكارآفريني را شكل مي
. پذيرندمي تأثيري كارآيي دهندهاساسي و نيز عوامل ارتقا

  دار كسب و كار و شده عهدههاي بزرگ و تثبيتشركت
كارآفرين جديد فرد بالغي . باشندي در كشورها ميلالملبين

را مديريت است كه به طور فعال يك كسب و كار جديدي 
  .)9(كار است  و مالك تمام يا قسمتي از آن كسبكند و مي
با توجه به اهميت كارآفريني در نظريات توسعه بعد از      

شومپيتر مطالعات زيادي در زمينه اثرات اقتصادي كارآفريني 
شده انجام گرفته است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره 

  :است
به بررسي  مطالعه خوددر ) 6(همكاران كاظمي ترقبان و      

 اثر كارآفريني بر رشد اقتصادي ايران با استفاده از رويكرد 
هاي روش به دليل ويژگياين . گيري بيزي پرداختندميانگين

. مناسب براي فرض عدم اطمينان مدل استفاده شده است
گذاري، كار، سرمايه تورم، نيرويكه دهد مينتايج نشان 

 گذاريسرمايه دولت و بهداشتي مخارج ،كارآفرينيصادرات، 
. ته استي بر رشد اقتصادي داشدار معنياثر  خارجي مستقيم

ني در كشور، كنار ساير ي كارآفريهمچنين براي ايجاد زمينه
 .شودمي ايار بر رشد اقتصادي توجه ويژهگذعوامل اثر

به ضرورت  اييمطالعهدر ) 8( و همكارانكياكجوري 
نتايج . كارآفريني در توسعه اقتصادي و اجتماعي پرداختند

به عنوان يك منبع نوآوري، اشتغالبدست آمده كارآفريني را 
زايي، توسعه و يكي از عواملي كه در كنار كار و توسعه 

 دادهمچنين نتايج نشان  .گرديداقتصادي مطرح است معرفي 
و نوآوري در رشد و  هاي خالقيتوجود كارآفرينان با ويژگي
سزايي دارد و همچنين گسترش هتوسعه اقتصادي نقش ب

روحيه كارآفريني و تربيت و پرورش كارآفرينانه در جامعه اثر 
 .گذاردجاي ميهبمطلوبي بر رشد اقتصادي و اجتماعي 

به بررسي اثر  اييمطالعهدر ) 10( و همكاران صباحي
 .منتخب پرداختند هايكارآفريني بر رشد اقتصادي در كشور

براي . كردنداستفاده  2008هاي مقطعي سال دادهاز  آنها
شاخص فعاليت ( گيري كارآفريني از سه شاخص مختلفاندازه

هاي كارآفرينانه و فعاليت رآفريني نوپا، شاخص تماميكا
  ي اثر دهندهنتايج نشان. استفاده شد )شاخص نوآوري

يج، طبق نتا .باشدمي رآفريني بر رشد اقتصاديداري كامعني
خصوص بر اساس هب يافتههاي توسعهكارآفريني در كشور

هاي در حال قرار گرفته و در كشور كيدتأرد موجنبه نوآوري 
هاي تشويقي دولت براي افزايش توسعه نياز به سياست
 .شودمشاركت احساس  مي

 مربوط زماني سري هايداده از استفاده با) 3(بالنچفلور      
 رشد بر كارآفريني اثر بررسي به OECD عضو كشور 23 به

. پرداخت) 1966-1996( دوره در مذكور كشورهاي اقتصادي
 نظر در كارآفريني براي معياري را اشتغاليخود پژوهشگر اين

 بين يدار معني رابطه كه گرفت نتيجه مدل برآورد با و گرفت
 و استل وان .ندارد وجود اقتصادي رشد و خوداشتغالي
 كشور 36 اقتصادي رشد بر كارآفريني اثر) 14( همكاران

 آنها .دادند قرار بررسي مورد) 1999-2003( دوره در را جهان
 عنوان به را) TEA( 1كارآفريني هايفعاليت كل شاخص
 مدل برآورد از پس و گرفتند نظر در كارآفريني شاخص

با استفاده از تخمين پوياي پانل روش با نظر مورد رگرسيوني
 كه گرفتند نتيجه )GMM( 2تعميم يافته گشتاورهايزن 

 به تأثير اين اما گذارد،مي تأثير اقتصادي رشد بر كارآفريني
 در عبارتي، به .دارد بستگي كشورها سرانه درآمد سطح

 رشد و كارآفريني هايفعاليت كل سطح بين فقير كشورهاي
 براي ارتباط كه حالي در دارد، وجود منفي رابطه اقتصادي
 اسكلمن .است مثبت باال سرانه درآمد با و ثروتمند كشورهاي
فعاليت به بررسي رابطه بين ايمطالعهدر ) 13( و همكاران

باز بودن  با درجهكسب و كار چرخه هاي كارآفريني و 
هاي فعاليت ميان بررسي ارتباط. اقتصادي پرداختند

باز بودن  در رابطه با بيكاريچرخه  كسب و كار و، كارآفريني
 سه ماهه و ساالنه ها به دو صورت داده از. باشداقتصاد مي

استفاده  2007-1998در دوره   OECD  كشور 19 براي
و  چرخه كسب مدت،فعاليت كارآفريني در كوتاه .شده است

 تأثيروكار جهان با دنبال آن چرخه كسبهار در كشور و بك
 كاروچرخه كسب الگوي دهد كهنشان مي اين .شوده ميمواج

دارد و  جهانيكار و كسب به چرخه موقعيت نسبي يك كشور
زماني متفاوت  در افق هاي كارآفرينانهفرصت انواع مختلف

دهد كه آزادي اقتصادي نقش و نشان مي كندمي ايجاد
هاي كارآفريني مربوط به عملكرد فرصت مهمي در ايجاد

   .كندايفا مياي يك كشور دوره
  

  هامواد و روش
در سري زماني اطالعات مورد هاي اندك با توجه به داده     

 منظور به تابلويي هايداده روش از تحقيق اين درنياز، 
 استفاده كارآفريني و رشد اقتصادي كنندهتعيين عوامل بررسي

) 1(به صورت رابطه  هاي تركيبيدادهساختار كلي  .شودمي
  :دباشمي

اثرات ثابت، پارامترهاي  در الگوي :3فيمدل اثرات تصاد
اند، ها تصادفي اگر فرض شود كه  .زيادي وجود دارند

ها در اين مورد  .رونددست نمي ازديگر درجات آزادي 
الگوي اثرات تصادفي، تصريح . ها هستندمستقل از 

د به فر Nمناسبي براي شرايطي است كه از جمعيت بزرگ، 
  .شودطور تصادفي انتخاب مي

  
 
      
  t دهنده مشاهده در مقطع ونشانi به طوري كه در آن  

دهنده نشان ∝بردار ضرايب و   .دهنده زمان استنشان
جزء  . هاي فردي ثابت در طول زمان استويژگي تاثرا

~باشد كه اخالل تصادفي مي 	 فرض بر اين . ,0
 طرفه به صورت خطاي يك ءكه جزاست 

  .وجود دارد
به عنوان يك متغير  در اين روش،  :4مدل اثرات ثابت  

شود كه در نتيجه معادله ام تعريف ميiمجازي براي مقطع 
  :بود خواهد) 2(رگرسيوني به صورت رابطه 

  
 

1-Total Enterpreneurship Activities                       2- Generalized Method of Moments                   3‐ Random Effects Model 
4‐ Dynamic Panel Data                                                    
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يك مشكل استفاده از روش اثرات : اويپهاي تابلويي داده
 گرفتندر نظر . ثابت و اثرات تصادفي، عدم پويايي آن است

هاي وابسته به منظور كنترل اثرات ماندگاري وقفه براي متغير
ت وقفه متغير به منظور كنترل اثرا .آن اهميت زيادي دارد

برآورد  شودهاي تابلويي پويا استفاده ميوابسته از مدل داده
مولي اثرات ثابت عتصريح پويا با استفاده از حداقل مربعات م

، برآوردگر را خيريتأرفي متغير چرا كه مع پذير نيست،امكان
  .سازدثابت ميغير

شود اجزاي خطاي پويا هنگامي مطرح مي رگرسيون با     
كه متغير وابسته با وقفه در ميان رگرسورها وجود داشته 

  :باشند، يعني
 

      
   
 

 K×1 بردار و  K×1بردار  X يك عدد، در اين الگو ،
,است،  μتابعي از نيز  ازآنجا كه  .است تابعي از  	
) رگرسور موجود در سمت راست( ,بنابراين . است 

 OLS زندر نتيجه تخمين . با اجزاي خطا همبسته است
  ). 1( و ناسازگار است اريب

هاي تابلويي، ذكر است، هنگامي كه در مدل داده الزم به     
ظاهر شود ديگر  متغير وابسته با وقفه در سمت راست

و ) 1991باند، -نوآرال(سازگار نيست  1)OLS( برآوردگرهاي
 2SLSاي هاي حداقل مربعات دو مرحلهبايستي از روش

 GMMيافته هاي تعميميا گشتاور  )آندرسون و هيسائو(
ممكن است  2SLS(2( برآوردگر. استفاده نمود) آرالنو و باند(

هاي بزرگ براي واريانس ،مشكل در انتخاب ابزارهابه دليل 
. نباشد دار معنيد و برآوردها از لحاظ آماري ضرايب بدست ده
توسط آرالنو و باند براي حل اين  GMMدر نتيجه روش 

زن از طريق طوري كه اين تخمين، بهيشنهاد شدهمشكل پ
  .دهدونه، پايداري تخمين را افزايش ميكاهش تورش نم

زن اين تخمين :GMMروش گشتاورهاي تعميم يافته      
شر اثرات خاص مربوط به مقاطع و  براي خالص شدن از

  از الگو اساسا بت به زمان،تمامي رگرسورهاي ثابت نس
شود تا هر همچنين اين كار سبب مي. كندميي گيرتفاضل
دي و زايي كه احتماال به همبستگي اين اثرات انفرادرون

. شود، مرتفع گرددسمت راست منجر ميرگرسورهاي 
بايد فرضيه صفر مبني بر عدم وجود همبستگي ، همچنين

مرتبه اول رد شود و عدم وجود همبستگي سريالي مرتبه دوم 
 اين روش، . رد نشود  GMM تفاضل مرتبه اول ناميده  

  : است )4( رابطهشود كه به صورت مي

 
  
  

  :تربه عبارت ساده
 

 
 

به صورت شود در اين مطالعه برآورد ميكه  يمدل ،در نهايت
  .باشدمي) 6(رابطه 

 
 
  
  

E : ،متغير كارآفرينيO : متغير درجه باز بودن تجارت خارجي
  .باشدميرشد كشاورزي : 	كشاورزي و 

ركيبي بين ت هايداده اطالعات مورد استفاده در اين مطالعه،  
اين . باشدميكشور  25براي  2013تا  2008هاي سال
كشور از قاره اروپا،  15كشور از قاره آمريكا، 7: ها شاملكشور

  . باشدكشور از قاره آسيا مي 2كشور از قاره آفريقا و  1
آرژانتين، برزيل، شيلي، كلمبيا، : ازها مورد نظر عبارتندكشور

پرو، اياالت متحده امريكا، اروگوئه، بلژيك، بوسني و 
،  فرانسه، آلمان، يونان، هرزگوين، كرواسي، فنالند

، اسلووني، اسپانيا، مجارستان، هلند، نروژ، روماني، روسيه
ها انتخاب اين كشور، جنوبي، ايران و ژاپنفريقاي، آبريتانيا

  .براساس وجود داده در بانك اطالعاتي كارآفريني است
ها تحقيق شامل شاخص كارآفريني از بانك متغير     

صادرات و واردات بخش كشاورزي و  و GEMاطالعات 
آوري جمع )FAO(ارزش افزوده اين بخش از سازمان فائو 

  .ه استشد
  

  نتايج و بحث 
  كارآفرينيشاخص  ميانگين  2و  1 شكلدر      

 از سال كشورهاي منتخب  فريني جديدرآشده و كاتثبيت
در شاخص كارآفريني . ده استنشان داده ش 2013-2008
 با جنوبييبيشترين و افريقا 083/14برزيل با شده  تثبيت
باشد و اين شاخص براي دارا مي اكمترين مقدار ر 216/2
  .دهدنشان مي را 466/9عدد  ايران

بيشترين و  95/10در مورد كارآفريني جديد برزيل با      
باشد و اين شاخص دارا مي كمترين مقدار را 733/1با فرانسه 

  .دهدنشان مي را 283/5براي ايران عدد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1- Ordinary Least Squares                                                                                                                        2- Two Stage Least Squares 
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Table 2. Evaluation of established and new entrepreneurs entrepreneurship on growth, agriculture and trade openness

متغیر وابسته: کارآفرینی جدیدمتغیر وابسته: کارآفرینی تثبیت شدهمتغیر
انحراف معیارضرایبانحراف معیارضرایب

775380/0338632/0713178/0274367/0عرض از مبدا
004199/0001746/0002234/0001634/0**باز بودن تجارت

839300/0050708/0***862697/0039518/0***کارآفرینی با یک وقفه
-001655/0-002388/0-001772/0-004007/0**باز بودن تجارت با یک وقفه
025868/0013832/0008195/0012906/0رشد کشاورزي با یک وقفه

F-Statآماره ها 4866/123
Pro(F-stat) 000/0

R2 80454/0
R2-Adj 79803/0

F-Stat 10749/75
Pro(F-stat) 000/0

R2 71458/0
R2-Adj 70564/0

استدارمعنیدرصد 1: در سطح ***استدارمعنیدرصد 5: در سطح **

شود عالمت بیشتر ه میمالحظ2جدول سمت راست در 
درصد 95ضرایب مطابق انتظار بوده و بیشتر متغیرها در سطح 

. مقادیر ضریب تعیین و مقدار تعدیل شده آن، هستنددارمعنی
نشان از قدرت خوب توضیح دهندگی متغیر وابسته توسط 
متغیرهاي توضیحی و مبین این مفهوم است که متغیرهاي 

ضیح ا تودرصد از تغییرات کارآفرینی ر80مستقل حدود 
دهد که یک درصد کشش نشان می، همچنیندهند.می

افزایش در درجه باز بودن تجارت و رشد بخش کشاورزي با 
درصد تغییر 06/0و 3/18به ترتیب منجر به یک وقفه زمانی

و Fماره مقدار آشده است ونرخ کارآفرینی تثبیتمثبت در 
.ي کلی رگرسیون استدارمعنیز آن، ااحتمال صفر مربوط به 

یک بدان معناست که هره شده براي متغیرضریب محاسب
رشد بخش کشاورزي در درجه باز بودن تجارت ودرصد تغییر 

و004199/0به ترتیب  منجر به با یک وقفه زمانی 
شود.شده میغییر در کارآفرینی تثبیتدرصد  ت025868/0
بیشتر شود عالمت ه میمالحظ2جدول سمت چپ در 

. مقادیر ضریب تعیین و مقدار ضرایب مطابق انتظار نبوده
دهندگی متغیر شده آن، نشان از قدرت خوب توضیحتعدیل

و مبین این مفهوم است که توضیحی وابسته توسط متغیرهاي
درصد از تغییرات کارآفرینی را 72متغیرهاي مستقل حدود 

دهد یک درصد کشش نشان می، همچنیندهند.ضیح میتو
افزایش در درجه باز بودن تجارت و رشد بخش کشاورزي با 

درصد تغییر 32/0و  73/16یک وقفه به ترتیب منجر به 
وFماره مقدار آمثبت در نرخ کارآفرینی جدید شده است و

ي کلی رگرسیون است. دارمعنیاحتمال صفر مربوط به آن، از 
یک ست که هربدان معناضریب محاسبه شده براي متغیر

رشد بخش کشاورزي د تغییر در درجه باز بودن تجارت و درص
و  002234/0منجر به با یک وقفه زمانی به ترتیب 

شود.درصد تغییر در کارآفرینی جدید می008195/0
بررسی رشد بخش کشاورزي و درجه این مطالعه با هدف

هاي و با استفاده از دادهباز بودن تجارت بر روي کارآفرینی
انجام گرفت. 2008- 2013منتخب طی دوره کشورهاي 

هاي ترکیبی دادهین الگوهاي رگرسیونی روش تحقیق تخم
دهد که رشد بخش کشاورزي نشان میتخمیننتایجباشد. می

در سطح دن تجارت یر کارآفرینی تثبیت شدهو درجه باز بو
موثر است.داري باالیی معنی

یک ست که هربدان معناضریب محاسبه شده براي متغیر
004199/0درصد تغییر در درجه باز بودن تجارت، منجر به 

شود.م جهت در کارآفرینی تثبیت شده میتغییر هدرصد
در مورد متغیرهاي دیگر یعنی کارآفرینی تثبیت شده با 
یک وقفه زمانی، رشد بخش کشاورزي با یک وقفه زمانی و 
درجه باز بودن تجارت با یک وقفه زمانی به ترتیب معادل 

به شده است محاس-004007/0و 025868/0، 862697/0
دهد که هریک درصد افزایش در رقام نشان میکه این ا

کارآفرینی تثبیت شده با یک وقفه زمانی و رشد بخش 
و 862697/0کشاورزي با یک وقفه زمانی به ترتیب منجر به

شده مثبت در کارآفرینی تثبیتدرصد تغییر025868/0
یک درصد افزایش در درجه باز بودن شود و از طرفی هرمی

ر منفی در کارآفرینی درصد تغیی004007/0تجارت منجر به 
شود.شده میتثبیت

بدان معناست که هریک ضریب محاسبه شده براي متغیر
002234/0درصد تغییر در درجه باز بودن تجارت، منجر به 

شود.میتغییر هم جهت در کارآفرینی جدیددرصد
هاي دیگر یعنی کارآفرینی جدید با یک در مورد متغیر

وقفه زمانی، رشد بخش کشاورزي با یک وقفه زمانی و درجه 
، 8393/0باز بودن تجارت با یک وقفه زمانی به ترتیب معادل 

به شده است که این ارقام محاس-002388/0و 008195/0
یک درصد افزایش در کارآفرینی جدید با دهد که هرنشان می

نی و رشد بخش کشاورزي با یک وقفه زمانی به یک وقفه زما
تغییر مثبت در درصد 008195/0و 8393/0ترتیب منجر به 
یک درصد افزایش در شود و از طرفی هرمیکارآفرینی جدید

منفی درصد تغییر002388/0درجه باز بودن تجارت منجر به 
شود.میدر کارآفرینی جدید

آفرینی دهد که بین رشد و کارنتایج این مطالعه نشان می
کیاکجوري و رابطه مثبت وجود دارد این نتیجه مشابه

)، وان 5باشد در حالی که کري و توریک (می) 8همکاران (
) و 6)، کاظمی ترقبان و همکاران (14(استل و همکاران

ثیر سطح تأاین اثر تحت ) نشان دادند10(صباحی و همکاران
نشان ) 13اسکلمن و همکاران (، باشد. همچنیندرآمد می

و کار مدت، چرخه کسبدن که فعالیت کارآفرینی در کوتاهدا
خیر تأهان با کار جدنبال آن چرخه کسب وهدر کشور و ب

مدت بلندلی که فعالیت کارآفرینی درشود. در حامواجه می
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شور خود منجر به چرخه كسب وكار ك) سال 2تا  1پس از (

  شود كه در اين مطالعه كه نتايج مي هانو كار جچرخه كسب
شده نسبت به هنده اين است كه كارآفريني تثبيتدنشان
داري بيشتري نسبت به فريني جديد بهتر بوده و اثر معنيكارآ

  .كارآفريني جديد دارد
اعي، مستلزم توسعه كارآفريني به عنوان يك پديده اجتم    

. نه استكارآفريناهاي هاي بروز فعاليتايجاد و تقويت زمينه
 ط حامي كسبهاي كارآفرينانه در محيبه عبارتي، انواع فعاليت
  .نمايندو كار بروز و ظهور مي

رآفريني دو نوع نقش ها در جهت توسعه كااقدامات دولت   
تقل تواند متصور شد، دسته اول اقدامات مسبراي دولت مي

توان به مواردي از قبيل برپايي دولت است كه در اين راستا مي
ام وجوه كارآفريني و تقويت سازماني كه اساسا مسئوليت تم

دسته . اشاره كرد هاي خرد و متوسط را برعهده گيردبنگاه
جهت پشتيباني  ي و تشويقي است كه دولت دوم، نقش حمايت

ترويج فرهنگ  -1تواند ايفا كند از قبيل از كارآفرينان مي
 دانشگاهي تدايي وهاي ابريق آموزشكارآفريني از ط

هاي كارآفرينانه و پديد آوردن محيط تشويق فعاليت -2
هاي خرد براي كمك به بنگاه-3اي كارآفرينمناسب بر

دستيابي به سرمايه از قبيل سهولت در دادن وام و وابسته 
  .نكردن وام به دارايي ثابت
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The Effect of Trade Openness and the Growth of Agricultural Sector on the
Entrepreneurship Index

Vida Sarrani Kani1, Seyed Motjaba Mojaverian2 and Mohammad Mehdi Mardanshaahi3

Abstract
The main goal of this study was investigating the effect of the growth of agricultural sector

and trade openness level on the stabilized entrepreneurship and new entrepreneurship in selected
countries. To do so, the data related to 25 selected countries during the period of
2008-2013 as well as panel data approach used. The assessment results indicated a positive and
significant effect of both the variables on the entrepreneurship in the selected countries, such
that one percent increase in the trade openness level and agricultural sector growth with a time
delay led to 18.30 and 0.06 percent, respectively, positive change in the stabilized
entrepreneurship rate, and on the other hand, one percent increase in the trade openness level
and agricultural sector growth with a delay led to 16.73 and 0.32 percent, respectively, positive
change in the new entrepreneurship rate. Therefore, in order to accomplish entrepreneurship in
the agricultural sector, increasing attention toward these two subjects, and eliminating the
obstacles facing them should be placed in countries’ agenda.

Keywords: Agricultural sector growth, New entrepreneurship, Panel data, Trade openness level,
Stabilized entrepreneurship
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